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Signmaker ism Papyrus
Basisopleiding signmaker (reclamebeletteraar)

Opleiding IT Media

OMSCHRIJVING
Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
U heeft de eerste stappen binnen een signbedrijf doorlopen. U kunt overweg met exisign, een snijplotter bedienen, een grootformaat printer basis
bedienen. U heeft de nodige basiskennis om de juiste folies te kiezen voor de juiste toepassing. U kunt diverse objecten plaatsen en monteren.
Omschrijving
Tijdens de opleiding signmaker (reclamebeletteraar) leert u alle belangrijke basishandelingen en werkzaamheden van het vak. Als signmaker bedenkt u
creatieve oplossingen voor het overbrengen van reclameboodschappen. U begint met uitvoerende werkzaamheden: digtale voorbereiding, printen,
plotten, snijden, ... van letters en beelden. Nadien steekt u de handen uit de mouwen om alles netjes te leren plaatsen en monteren. Deze opleiding is
volledig praktijkgericht en de nadruk ligt op het effectief 'doen'. Op de laatste lesdag van de opleiding legt u een praktijkgerichte eindproef af.
In de prijs inbegrepen: licentie van 1 jaar op Flexi Design Software ter waarde van €350!
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die de eerste stappen binnen een signbedrijf wil zetten. Gra sch vormgevers die ook graag hun ontwerpen daadwerkelijk willen plaatsen of
monteren op diverse objecten.
Voor deze opleiding werkt u op uw eigen laptop. Gelieve deze mee te brengen naar de opleiding.
Voorkennis
Basisgebruik computer.
Bijkomende info
Voor deze opleiding werkt u op uw eigen laptop. Gelieve deze mee te brengen naar de opleiding.
Methodologie
De cursus wordt klassikaal gegeven in groepen van maximum 14 personen. U kunt dus rekenen op maximale persoonlijke aandacht. Na de theoretische
uitleg werkt u aan praktijkoefeningen. U ontvangt ook lesmateriaal als ondersteuning van de praktijklessen. De hierboven genoemde informatie betreft
het open cursusaanbod.
OP ZOEK NAAR EEN PRIKKELENDE MAATTRAINING OF BEGELEIDING?
Om uw persoonlijke of bedrijfsgebonden groeiambities waar te maken kunt u op ons vertrouwen. Wat uw uitdaging ook is, we vinden binnen ons ruime
netwerk van ervaren vakspecialisten en -trainers beslist de mensen met wie u uw doelstellingen kunt bereiken. Vertrekkend vanuit uw behoeften, visie
en strategie ontwikkelen wij een oplossing volledig afgestemd op uw noden en wensen. Onze hands-on aanpak zorgt ervoor dat u praktische en
bruikbare oplossingen hebt die onmiddellijk toepasbaar zijn.
Bovendien bepaalt u ook mee de best geschikte organisatievorm qua locatie, tijdstip en duur. De opleidingen en begeleidingen kunnen worden
georganiseerd in uw bedrijf, op één van onze campussen of op een andere locatie naar uw keuze. Ook na uw opleiding of begeleiding wordt u nog verder
ondersteund. Verbeteringen en veranderingen vragen immers continue aandacht. Dit zorgt er dan ook voor dat u volgens de juiste stappen verderop kunt
en uw investering blijft renderen.

PROGRAMMA
Dag 1:
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9u. - 12u.:
Kennismaking met de opleiding
Eerste stappen in de signmaking
Opleiding Flexi Design deel 1 - plottoepassingen
13u. - 16u.:
Werktools en hulpmiddelen
Een snijprogramma instellen en gebruiken
Folies leren peelen
Gebruik van transfertape
Dag 2:
9u. - 12u.:
Verschillende soorten snijfolies leren kennen en lijmen (monomeer, polymeer, cast)
Kleven van kleefteksten, positioneren, gespiegelde teksten
13u. - 16u.:
Kleven van volvlakken
Het belang van de rakelbewegingen
Dag 3:
9u. - 12u.:
Opleiding Flexi Design deel 2: printtoepassingen
13u. - 16u.:
Verschillende printfolies leren kennen en lijmen + voordelen laminaat
Lamineren met Roll X of laminator
Kleven van printfolies
Dag 4:
9u. - 12u.:
Kleven van raamdecoraties
13u. - 16u.:
Algemeen kleven
Dag 5:
Opleiding Flexi Design deel 3: proef
Praktijkgerichte eindproef

PARTNERS
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In samenwerking met Papyrus
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